
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติ 
ธนาคารออมสิน 

พ.ศ. ๒๔๘๙ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ)าอยู+หัวภูมิพลอดุลยเดช 

คณะผู)สําเร็จราชการแทนพระองค3 
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 

พระยามานวราชเสวี 
ให)ไว) ณ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 

เป7นป8ท่ี ๑ ในรัชกาลป9จจุบัน 
 
โดยท่ีเป7นการสมควรจัดต้ังธนาคารออมสินข้ึน เพ่ือส+งเสริมสวัสดิภาพแห+งสังคม

ในทางทรัพย3สิน 
 
พระมหากษัตริย3โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาจึงมีพระบรมราชโองการให)

ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว) ดังต+อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว+า “พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 

๒๔๘๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให)ใช)บังคับต้ังแต+ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป7นต)นไป 
 
มาตรา ๓   ให) ยก เลิ กพระราช บัญ ญั ติคลั งออมสิน  พุท ธศักราช  ๒๔๕๖ 

พระราชบัญญัติคลังออมสินแก)ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๒ พระราชบัญญัติคลังออมสิน (ฉบับท่ี ๓) 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ และบรรดากฎหมาย กฎ และข)อบังคับอ่ืน ๆ ในส+วนท่ีมีบัญญัติไว)แล)วใน
พระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงแย)งกับบทแห+งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว+า รัฐมนตรีผู)รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู)อํานวยการ” หมายความว+า ผู)อํานวยการธนาคารออมสิน 
“รองผู)อํานวยการ” หมายความว+า รองผู)อํานวยการธนาคารออมสิน 
“คณะกรรมการ” หมายความว+า คณะกรรมการธนาคารออมสิน 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล+ม ๖๓/ตอนท่ี ๘๓/หน)า ๘๒๓/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕  ให)ธนาคารออมสินได)รับการยกเว)นไม+ต)องเสียภาษีเงินได) ภาษีโรงค)า 
ภาษีการธนาคาร การออมสินและอากรแสตมปMตามประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา ๖  ให)รัฐมนตรีว+าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ให)มีอํานาจออกกฎกระทรวงและข)อบังคับเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง และข)อบังคับนั้น เม่ือได)ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล)ว ให)ใช)บังคับได) 
 

หมวด ๑ 
การจัดต้ังและดําเนินงาน 

   
 
มาตรา ๗  ให)จัดต้ังธนาคารออมสินข้ึนเพ่ือประกอบธุรกิจ ดังต+อไปนี้ 
๑. รับฝากเงินออมสิน 
๒. ออกพันธบัตรออมสิน และสลากออมสิน 
๓. รับฝากเงินออมสินเพ่ือสงเคราะห3ชีวิตและครอบครัว 
๔. ทําการรับจ+ายและโอนเงิน 
๕. ซ้ือหรือขายพันธบัตรรัฐบาลไทย 
๖. ลงทุนเพ่ือแสวงหาผลประโยชน3ซ่ึงรัฐมนตรีอนุญาต 
๗. การออมสินอ่ืน ๆ ตามท่ีจะมีพระราชกฤษฎีกากําหนดไว) 
๘. กิจการอันพึงเป7นงานธนาคาร ตามท่ีจะมีพระราชกฤษฎีกากําหนดไว)  ท้ังนี้ ให)

ประกอบได)ตามข)อกําหนดและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว)ในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘  ให)ธนาคารออมสินเป7นนิติบุคคล 
 
มาตรา ๙  ให)ธนาคารออมสินต้ังสํานักงานแห+งใหญ+ในจังหวัดพระนครและจะต้ัง

สาขาหรือตัวแทนข้ึน ณ ท่ีใดในราชอาณาจักรก็ได) 
 
มาตรา ๑๐  ให)โอนบรรดาทรัพย3สิน สินทรัพย3 ความรับผิดและธุรกิจของคลังออมสิน 

กรมไปรษณีย3โทรเลข ให)แก+ธนาคารออมสินดําเนินกิจการต+อไป 
ให)รัฐมนตรีประกาศวันซ่ึงได)โอนดังกล+าวแล)วในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๐/๑๒  การเพ่ิมทุนของธนาคารออมสินให)กระทําได)โดยได)รับการจัดสรร

จากเงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว+าด)วยกองทุนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ+ายประจําป8หรือจากแหล+งอ่ืนของรัฐโดยได)รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 

 

                                                 
๒ มาตรา ๑๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๒ 
การกํากับ ควบคุม และจัดการ 

   
 
มาตรา ๑๑  ให)รัฐมนตรีมีอํานาจและหน)าท่ีกํากับโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของธนาคาร

ออมสิน 
 
มาตรา ๑๒๓  ให)มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว+า “คณะกรรมการธนาคารออม

สิน” ประกอบด)วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไม+น)อยกว+าหกคนแต+ไม+เกินสิบสาม
คนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต+งต้ัง และให)ผู)อํานวยการเป7นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๒/๑๔  ให)ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต+งต้ังอยู+ใน

ตําแหน+งคราวละสามป8 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต+งต้ังพ)นจากตําแหน+ง

ก+อนวาระหรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต+งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว+างท่ีกรรมการซ่ึงแต+งต้ังไว)แล)วยัง
มีวาระอยู+ในตําแหน+ง ให)ผู)ได)รับแต+งต้ังให)ดํารงตําแหน+งแทนหรือเป7นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู+ในตําแหน+ง
เท+ากับวาระท่ีเหลืออยู+ของประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงได)แต+งต้ังไว)แล)ว 

เม่ือครบกําหนดตามวาระดังกล+าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได)มีการแต+งต้ังประธาน
กรรมการหรือกรรมการข้ึนใหม+ ให)ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพ)นจากตําแหน+งตามวาระนั้น 
อยู+ในตําแหน+งเพ่ือดําเนินงานต+อไปจนกว+าประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงได)รับแต+งต้ังใหม+เข)า
รับหน)าท่ี 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพ)นจากตําแหน+งตามวาระอาจได)รับการแต+งต้ัง
อีกได)แต+ไม+เกินสองวาระติดต+อกัน 

 
มาตรา ๑๒/๒๕  ผู)มีลักษณะอย+างหนึ่งอย+างใดดังต+อไปนี้ ต)องห)ามมิให)เป7นประธาน

กรรมการหรือกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต+งต้ัง 
(๑) เป7นพนักงานหรือลูกจ)างของธนาคารออมสิน 
(๒) เป7นกรรมการหรือดํารงตําแหน+งใด ๆ ในธนาคารอ่ืน 
(๓) เป7นหรือเคยเป7นบุคคลล)มละลาย 
(๔) เคยได)รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให)จําคุก เว)นแต+ในความผิดอันได)

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) เป7นคนไร)ความสามารถหรือคนเสมือนไร)ความสามารถ 
(๖) เคยเป7นกรรมการ ผู)จัดการ รองผู)จัดการ ผู)ช+วยผู)จัดการของธนาคารพาณิชย3ท่ี

ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว)นแต+จะได)รับยกเว)นจากคณะรัฐมนตรี 

                                                 
๓ มาตรา ๑๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔ มาตรา ๑๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕ มาตรา ๑๒/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗) เป7นผู)มีมลทินมัวหมองว+าทุจริตในสถาบันการเงินใด หรือบริหารงานในสถาบัน
การเงินใดผิดพลาดอย+างร)ายแรง 

 
มาตรา ๑๒/๓๖  นอกจากการพ)นจากตําแหน+งตามวาระตามมาตรา ๑๒/๑ ประธาน

กรรมการและกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต+งต้ังพ)นจากตําแหน+ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให)ออกเพราะบกพร+องต+อหน)าท่ีหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หย+อนความสามารถ 
(๔) มีลักษณะต)องห)ามตามมาตรา ๑๒/๒ 
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินกว+าสามครั้งต+อเนื่องกัน โดยไม+มีเหตุอัน

สมควร 
 
มาตรา ๑๓๗  การประชุมคณะกรรมการต)องมีกรรมการมาประชุมไม+น)อยกว+า

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงเป7นองค3ประชุม ถ)าประธานกรรมการไม+อยู+ในท่ีประชุมหรือไม+
สามารถปฏิบัติหน)าท่ีได) ให)กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป7นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุม ให)ถือเสียงข)างมาก กรรมการคนหนึ่งให)มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ)าคะแนนเสียงเท+ากัน ให)ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป7น
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๔๘  ให)คณะกรรมการมีอํานาจหน)าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแล

โดยท่ัวไป ซ่ึงกิจการของธนาคารออมสิน อํานาจหน)าท่ีเช+นว+านี้ให)รวมถึง 
(๑) แต+งต้ังหรือถอดถอนจากตําแหน+ง และกําหนดอัตราเงินเดือนของผู)อํานวยการ

ด)วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
(๒) ต้ังหรือเลิกสาขาและตัวแทน 
(๓) กําหนดขอบเขตท่ัวไปและเง่ือนไขแห+งธุรกิจประเภทต+าง ๆ ตามมาตรา ๗ (๑) 

ถึง (๗) 
(๔) กําหนดระเบียบและข)อกําหนดของธนาคารออมสินเก่ียวกับการบริหารและการ

ดําเนินงาน 
(๔/๑)๙ พิจารณาให)ความเห็นชอบงบประมาณของธนาคารออมสิน 
(๕)๑๐ ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานประจําป8ตามมาตรา ๒๕ และ

มาตรา ๒๖ 

                                                 
๖ มาตรา ๑๒/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗ มาตรา ๑๓ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘ มาตรา ๑๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙ มาตรา ๑๔ (๔/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐ มาตรา ๑๔ (๕) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๖) กําหนดหลักเกณฑ3และเง่ือนไขเก่ียวกับการบรรจุ แต+งต้ัง เลื่อนตําแหน+งหรือ
เงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือถอดถอนจากตําแหน+งของพนักงาน 

(๗) เรียกประกันจากพนักงาน กําหนดเงินเดือน เงินบําเหน็จรางวัลหรือเงินอ่ืนของพนักงาน 
 
มาตรา ๑๕๑๑  ให)ประธานกรรมการและกรรมการได)รับผลประโยชน3ตอบแทนตามท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
ประธานกรรมการ กรรมการ ผู)อํานวยการ พนักงานและลูกจ)าง อาจได)รับโบนัสตาม

ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๖๑๒  ให)ผู)อํานวยการเป7นผู)จัดการธนาคารออมสิน มีอํานาจหน)าท่ีบริหาร

กิจการและงานของธนาคารออมสิน ให)เป7นไปตามกฎหมาย กฎ ข)อบังคับ ระเบียบและข)อกําหนดของ
ธนาคารออมสินและตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และให)มีอํานาจหน)าท่ีดังนี้ 

(๑) บรรจุ แต+งต้ัง เลื่อนตําแหน+งหรือเงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือถอดถอนจาก
ตําแหน+งของพนักงาน  ท้ังนี้ ต)องเป7นไปตามหลักเกณฑ3 และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๒) กําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินงานของธนาคารและการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  ท้ังนี้ โดยไม+ขัดหรือแย)งกับนโยบาย ระเบียบหรือข)อกําหนดของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๗๑๓  ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอกให)ผู)อํานวยการเป7นผู)กระทําการ

ในนามของธนาคารออมสินและเป7นผู)แทนของธนาคารออมสินเพ่ือการนี้ผู)อํานวยการอาจมอบอํานาจ
ให)พนักงานหรือบุคคลใดกระทําการแทนก็ได)  ท้ังนี้ ต)องเป7นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๓ 

ความม่ันคงและหลักประกัน 
   

 
มาตรา ๑๘  การลงทุนตามมาตรา ๗ (๕) ต)องได)รับอนุมัติของคณะกรรมการก+อน 
 
มาตรา ๑๙๑๔  รายได)ท่ีได)มาในป8หนึ่ง ๆ ให)ธนาคารออมสินจ+ายเป7นรายจ+ายในการ

ดําเนินงานดังนี้ 
(ก) จ+ายดอกเบ้ียเงินฝาก 
(ข)๑๕ จ+ายเป7นค+าใช)จ+ายในการธนาคารออมสินภายในวงเงินงบประมาณท่ีได)รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ 
(ค) จ+ายเป7นเงินอ่ืนใดท่ีต)องจ+ายตามข)อผูกพัน 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๕ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๒ มาตรา ๑๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๓ มาตรา ๑๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๔ มาตรา ๑๙ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๕ มาตรา ๑๙ (ข) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๐๑๖  รายได)เม่ือได)หักรายจ+ายตามมาตรา ๑๙ แล)ว หากมีจํานวนเหลือหลัง

จัดสรรเป7นเงินสํารองเพ่ือการขยายงาน ให)นําส+งเป7นรายได)ของรัฐในอัตราตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
นอกนั้นให)สะสมไว)สําหรับการธนาคารออมสินต+อไป 

ถ)ารายได)ท่ีได)มาในป8ใดไม+พอแก+รายจ+ายประจําป8นั้น ให)จ+ายจากเงินท่ีได)สะสมไว)
สําหรับการธนาคารออมสินได)เท+าจํานวนท่ีขาด ถ)ายังไม+พอจ+ายรัฐพึงจ+ายเงินให)ธนาคารออมสินเท+าท่ี
จําเป7น 

 
มาตรา ๒๑  ในการคืนต)นเงิน และชําระดอกเบ้ียเงินฝาก ตามข)อกําหนดและ

เง่ือนไขท่ีได)กําหนดไว)ในกฎกระทรวงก็ดี และในการจ+ายเงินประเภทอ่ืน ๆ ตามข)อผูกพันก็ดี รัฐบาล
เป7นประกันท้ังสิ้น 

 
หมวด ๔ 

การถอนเงิน 
   

 
มาตรา ๒๒  การถอนเงินให)เป7นไปตามข)อกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๓  ถ)าผู)เยาว3ซ่ึงมีอายุกว+าเจ็ดป8ข้ึนไป ได)ถอนเงินฝากหรือดอกเบ้ียไปจาก

ธนาคารออมสินแล)ว ผู)เยาว3นั้น หรือบุคคลอ่ืนใดย+อมไม+มีสิทธิเรียกร)องเงินซ่ึงได)ถอนไปแล)ว 
ในการนี้ใบรับซ่ึงผู)เยาว3ได)ให)ไว)แก+ธนาคารออมสินสําหรับเงินท่ีได)รับไปย+อมทําให)

ธนาคารออมสินหลุดพ)นจากความรับผิดใด ๆ ในจํานวนเงินท่ีได)จ+ายไป๑๗ 
วรรคสาม๑๘ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๔๑๙  เม่ือผู)ฝากตาย ให)ธนาคารออมสินจัดการแก+จํานวนเงินฝากดังต+อไปนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีได)มีการต้ังผู)จัดการมรดกโดยคําสั่งศาล เม่ือธนาคารออมสินได)จ+ายเงิน

ไปตามหนังสือแจ)งความของผู)จัดการมรดกนั้นแล)ว ย+อมหลุดพ)นจากความรับผิดในจํานวนเงินท่ีได)จ+าย
นั้น 

(๒) ในกรณีท่ีได)มีการต้ังผู)จัดการมรดกโดยพินัยกรรม ให)ธนาคารออมสินตรวจสอบ
ความถูกต)องและความมีอยู+จริงของพินัยกรรม โดยปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดแล)วให)
จ+ายเงินไปตามหนังสือแจ)งความของผู)จัดการมรดกนั้น 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๐ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๗ มาตรา ๒๓ วรรคสอง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๑๘ มาตรา ๒๓ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๙ มาตรา ๒๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) ในกรณีท่ีไม+มีผู)จัดการมรดก ธนาคารออมสินจะจ+ายคืนจํานวนเงินท่ีผู)ตายได)ฝาก
ไว)ให)แก+ผู)ซ่ึงอ)างและพิสูจน3ความเป7นทายาทโดยธรรมตามลําดับท่ีกฎหมายกําหนด  ท้ังนี้ ธนาคารออม
สินจะให)จัดหาผู)คํ้าประกันด)วยก็ได) 

(๔) ในกรณีท่ีมีข)อพิพาทเก่ียวกับเงินท่ีผู)ตายได)ฝากไว) ธนาคารออมสินจะจ+ายคืนเงิน
ฝากดังกล+าวตามคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดเท+านั้น 

(๕) ในกรณีท่ีผู)ตายได)ฝากเงินเพ่ือประโยชน3ของบุคคลอีกคนหนึ่งซ่ึงเป7นผู)เยาว3 ให)
ธนาคารออมสินลงชื่อบุคคลนั้นแทนผู)ตาย แต+บุคคลนั้นจะมีสิทธิถอนเงินได)เม่ือบรรลุนิติภาวะแล)ว 
หรือเม่ือได)รับอนุญาตเป7นหนังสือของผู)ใช)อํานาจปกครองแสดงว+า การถอนนั้นทําเพ่ือประโยชน3ของ
ผู)เยาว3นั้น 

 
หมวด ๕ 

การสอบบัญชี 
   

 
มาตรา ๒๕๒๐  ให)สํานักงานการตรวจเงินแผ+นดินเป7นผู)สอบบัญชีธนาคารออมสิน 
ภายในหนึ่งร)อยแปดสิบวันนับแต+วันสิ้นป8บัญชีของแต+ละป8 ให)คณะกรรมการ

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินตามท่ีเป7นอยู+ ณ วันสิ้นป8ซ่ึงผู)สอบบัญชีได)รับรองแล)ว รายงานประจําป8
ว+าด)วยธุรกิจซ่ึงธนาคารออมสินได)จัดทําในระหว+างป8 จํานวนผู)ฝาก จํานวนเงินฝาก จํานวนเงิน
ดอกเบ้ียท่ีจ+าย ผลประโยชน3ท่ีได)มาจากเงินทุนและอ่ืน ๆ 

 
มาตรา ๒๖๒๑  ให)คณะกรรมการประกาศฐานะการเงินโดยย+อของธนาคารออมสิน

ประจําไตรมาส 
 

หมวด ๖ 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๒๗  ในระหว+างท่ีการโอนทรัพย3สิน สินทรัพย3 ความรับผิดและธุรกิจตามท่ี

บัญญัติไว)ในมาตรา ๑๐ ยังไม+เสร็จสิ้น ให)คลังออมสิน กรมไปรษณีย3โทรเลข ดําเนินกิจการคลังออมสิน
ดังเช+นเดิมไปพลางก+อน 

 
 

ผู)รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเรือตรี ถ.  ธํารงนาวาสวัสด์ิ 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๕ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๑ มาตรา ๒๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๒๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให)ใช)บังคับต้ังแต+วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป7นต)นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะให)
รัฐวิสาหกิจประเภทเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การเงินและบริการ ซ่ึงมิได)จัดต้ังข้ึนใน
รูปของบริษัทจํากัดจะต)องนํารายได)ส+งเข)ารัฐในอัตราตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด แต+ เนื่ องจาก
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ มิได)มีบทบัญญัติใดกําหนดให)ธนาคารออมสินต)องนํา
รายได)ส+งเข)ารัฐ  ดังนั้น เพ่ือให)เป7นไปตามนโยบายดังกล+าว สมควรแก)ไขเพ่ิมเติมให)ธนาคารออมสิน
สามารถจัดสรรรายได)ท่ีหักรายจ+ายแล)วส+วนหนึ่งในแต+ละป8ส+งเป7นรายได)ของรัฐได)  จึงจําเป7นต)องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๒๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให)ใช)บังคับต้ังแต+วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป7นต)นไป 
 

มาตรา ๘  ให)ประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงอยู+ ใน ตําแหน+งก+อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช)บังคับ คงอยู+ในตําแหน+งต+อไปจนกว+าจะได)มีการแต+งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการอ่ืนตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ซ่ึงแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙  ให)รัฐมนตรีว+าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป7นการสมควรแก)ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ในส+วนท่ีเก่ียวกับองค3ประกอบ คุณสมบัติ การแต+งต้ัง 
วาระการดํารงตําแหน+ง การประชุม อํานาจหน)าท่ีและผลประโยชน3ตอบแทนของคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน ตลอดจนอํานาจหน)าท่ีของผู)อํานวยการธนาคารออมสิน เพ่ือให)การบริหารและ
ดําเนินงานของธนาคารออมสินมีประสิทธิภาพและคล+องตัวมากข้ึนโดยการนําหลักเกณฑ3ท่ีเดิมกําหนด
ไว)ในพระราชกฤษฎีกามาบัญญัติในท่ีเดียวกัน และสมควรยกเลิกหลักเกณฑ3การจ+ายคืนเงินฝากหรือ
จ+ายคืนดอกเบ้ียให)แก+หญิงมีสามีเสียใหม+ เพ่ือให)สอดคล)องกับบทบัญญัติมาตรา ๑๔๗๖ แห+งประมวล
กฎหมายแพ+งและพาณิชย3 ซ่ึงได)มีการแก)ไขเพ่ิมเติมกําหนดให)สามีหรือภริยาสามารถจัดการสินสมรส
นอกจากกรณีท่ีกฎหมายกําหนดไว) โดยมิต)องได)รับความยินยอมจากคู+สมรสอีกฝUายหนึ่ง และแก)ไข
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ3การจัดการเงินฝากในกรณีท่ีผู)ฝากตายเพ่ือให)เหมาะสมและเป7นธรรมยิ่งข้ึน  จึง
จําเป7นต)องตราพระราชบัญญัตินี้ 
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๔ 
                                                 

๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล+ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๓๑ ก/หน)า ๕/๒๗ เมษายน ๒๕๔๒ 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล+ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๙๔ ก/หน)า ๑/๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให)ใช)บังคับต้ังแต+วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป7นต)นไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน 
พ.ศ. ๒๔๘๙ มิได)กําหนดให)ธนาคารออมสินมีอํานาจเพิ ่มทุนได) ทําให)การดําเนินกิจการของ
ธนาคารออมสินไม+สอดคล)องกับสภาพการณ3ทางเศรษฐกิจในป9จจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจน
เพ่ือให)การดําเนินงานของธนาคารออมสินเป7นไปอย+างต+อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สมควร
เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการเพ่ิมทุนของธนาคารออมสิน และแก)ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน)าท่ีของ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน โดยกําหนดให)คณะกรรมการธนาคารออมสินมีอํานาจหน)าท่ีในการ
พิจารณาให)ความเห็นชอบงบประมาณของธนาคารออมสิน และประกาศงบแสดงฐานะการเงินและ
รายงานประจําป8  จึงจําเป7นต)องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                                                                                                            
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล+ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๘๘ ก/หน)า ๔/๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 

อังศุมาลี/จัดทํา 
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
อุดมลักษณ3/ตรวจ 

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 

ปุณิกา/เพ่ิมเติม 
๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
วิชพงษ3/ตรวจ 

๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


